
T den malování a kreslení s Gyöngyi Beke
Kinezioložka Gyöngyi Beke učí dětí používat pravou mozkovou hemisféru rozlič-
nou formou kreslení. Program na používání pravé hemisféry mozku (doporučeno 
od 12 let), kreslení ZEN (doporučeno od 6 let) a  seberozvíjení formou malování 
(doporučeno od 5 let).

6-11. srpna

T den se školou vaření a 
líčení I. – s Andreou Szulák

Umělkyně Andrea Szulák zve na čtyři dny malé 
zájemce do kuchyně na zábavné vaření, pátý den pak 
všechny zájemce do publika na její koncert a k tanci.

Další zajímavostí týdne je účast profesionální vizážistky 
Ildikó Takács s přednáškou o historii líčení, make-up a 
své profesi.

4-7. července

T dense školou 
vaření a líčení I. 

– s Sándorem Búzou 
Sándor Búza naučí malé i velké účastníky připravit 
opravdové labužnické hody o několika chodech. Kromě 
vaření v tomto týdnu připravujeme na sobotu koncert s 
účastí hvězdy jako překvapení. Nepostradatelným a velmi 
oblíbeným hostem pro děti bude vizážistka Ildikó Takács.

25-28. července

T den se školou 
vaření a líčení III. 
– s Erikou Náray

I letos umělkyně Erika Náray vyčaruje v kuchyni skvělou at-
mosféru při vaření švestkových knedlíků, které jsou oblíbe-
nou pochoutkou našich malých hostů. Svým krásným hla-
sem očaruje všechny účastníky svého sobotního koncertu.

Ildikó Takács bude vyrábět masky pro děti a dospělé zá-
roveň...

22-25. srpna

T den zdraví I. – s Erikou 
Gönye a Gyöngyi Beke

Pod vedením naší fyzioterapeutky Eriky Gönyeové 
se budou děti hravou metodou učit, jak funguje 
lidské tělo, dozví se o správných stravovacích ná-
vicích, o relaxačních metodách, a jak tyto znalosti 
používat v každodenním životě. Součástí progra-
mu bude i procvičení páteře pod názvem „Porci-
Berci hledá přátele“.

Pod vedením naší kynezioložky Gyöngyi Beke se 
děti na přednášce pod názvem „Skoč se žábou” 
naučí jak zvládat úzkost, stres a tlak na výkon a jak 
s nimi zacházet (doporučený věk 7-13let).

30. července – 4. srpna

T den zdraví II. – s Erikou Gönye 
a Gyöngyi Beke

Protože je důležité osvojení zdravého životního stylu již v dětském 
věku, pokusí se Erika Gönye a Gyöngyi Beke toto předat dětem 
lehce osvojitelnou hravou metodou.

27. srpna – 1. září

T den uniformovan ch povolání
Hravou formou proniknou děti do tajemství práce hasičského 
záchranného sboru, policie a záchranářských sborů. Seznámí se 
s jejich úkoly, odpovědností i vybavením.“Týden uniformova-
ných povolání“.

16-20. července

T den lidov ch řemesel I. 
– s Ági Bögi

Pod vedením Ágnes Bögi  se mohou děti seznámit s tra-
dičním maďarským lidovým uměním, výrobou keramiky a 
lidovými řemesly. V lekcích se seznámí se základy plstění, 
se zpracováním kůže, tkaním, a společně budou vyrábět 
bižuterii, hadrové panenky a loutky.

9-14. července

T den lidov ch řemesel II. 
– s Ági Bögi

V zájmovém kroužku pod vedením Ágnes Bögi se děti 
seznámí se základy plstění, zpracováním kůže, tkaním, 
a společně budou vyrábět bižuterii, hadrové panenky 
a loutky.

13-18. srpna

Na základě velkého úspěchu v loňském roce budou i v létě roku 2018 zařazena do programu různá 
řemesla formou zajímavých prezentací, kreativních programů i ve formě interaktivních přednášek. 
V průběhu letních prázdnin čekají na děti i dospělé sportovní a dovednostní hry, tvůrčí dovednosti, 
řemesla, mini disco, herní konzole a spousta dalších překvapení.

Náš program na celé léto je tvořen jako celodenní zábava s mnoha překvapeními pro všechny věko-
vé kategorie a probíhá pod vedením našeho profesionálního animačního týmu.
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